
 

        LISTA DE MATERIAL – uso pessoal – 1º ano 
 
 
  
01 estojo de hidrocor (ponta fina) – 12 unid 01 Jogo de Material Dourado pequeno 

01 cx lápis de cor 01 caderno capa dura 48 folhas – GRANDE – 
TAREFA 

01 tesoura escolar de boa qualidade 01 caderno capa dura 48 folhas – GRANDE – 
ATIVIDADES 

01 estojo com 3 lápis pretos, borracha e 
apontador 

01 estojo (necessaire) com escova dental 
01 tb de creme dental 

01 camiseta grande para pintura com nome 01 caixa de giz de cera 

 01 tb. cola gde. – 100 ml 

 
OBS: * Colocar o NOME em TODOS os objetos de uso pessoal; 

* Trazer o material na 1ª semana de aula; 
* A reposição dos materiais de uso pessoal será pedida pela professora de acordo com a necessidade; 

 
 
 
 

 
LIVROS DIDÁTICOS – 2018 

Língua Portuguesa Projeto Ápis – Língua Portuguesa - 1º ano – Ensino Fundamental 
Autores: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi – Ed. Ática  -  Ano 2017 – 
 3º Edição. 

Matemática Projeto Ápis – Matemática – 1º ano – Ensino Fundamental 
Autor: Luiz Roberto Dante – Ed. Ática  -  Ano 2017 – 3º Edição. 

Inglês Super Minds STARTER – Student Book / Work Book (versão britânica) 
Autor: Herbert Puchta – Ed. Cambridge – Ano 2012  - 1º Edição 

 

* Nos dias 29 e 30 novembro / 1º dezembro, teremos montado no Colégio um stand da Livraria Catarinense que estará 

comercializando os livros didáticos e paradidáticos no valor da tabela com desconto de 10% parcelado em 3 x no cartão. 
             

            

Orientações para o início das atividades:  
 
 
AGENDA: A agenda é o meio de comunicação entre família e escola e deverá ser conferida pela família 
diariamente. 
 

 
UNIFORME:  * O uso do uniforme escolar é OBRIGATÓRIO aos alunos; 
  * Todos os objetos e UNIFORMES da criança devem ser nominalizados EM LOCAL VISÍVEL.            

 
 

REUNIÃO DE PAIS:  Dia 02/02 (SEXTA-FEIRA) às 18:30 
 
 
INÍCIO DAS AULAS:  Dia 08/02 (QUINTA-FEIRA) 
 


